
Kopparvägens	  samfällighetsförening	  
	  
Protokoll	  ordinarie	  årsmöte,	  13	  nov	  2014	  
	  

1. Mötesformalia	  
	  
Ordförande	  Lena	  Forsmark	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  
stämman	  öppnad.	  Röstlängden	  för	  mötets	  deltagare	  kontrollerades	  och	  
ansågs	  stämma.	  16	  hushåll	  var	  representerade	  på	  mötet.	  
	  

2. Stämmans	  behöriga	  utlysande	  
	  
Det	  konstaterades	  att	  stämman	  utlysts	  enligt	  gällande	  regelverk.	  
	  

3. Fastställande	  av	  dagordning	  
	  
Dagordningen	  fastställdes.	  
	  

4. Val	  av	  ordförande	  för	  stämman	  
	  
Lena	  Forsmark	  valdes	  till	  ordförande	  för	  stämman.	  
	  

5. Val	  av	  sekreterare	  för	  stämman	  
	  
Sara	  Vive	  utsågs	  till	  sekreterare	  för	  stämman.	  
	  

6. Val	  av	  två	  justeringsmän,	  rösträknare	  
	  
Linus	  Vive,	  kpv182	  samt	  Jonas	  Persson	  kpv	  148,	  valdes	  till	  justeringsmän	  
till	  stämman.	  
	  

7. Verksamhetsberättelse	  
	  
Verksamhetsberättelsen	  godkändes	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  Ett	  
tillägg/förslag	  framfördes	  gällande	  de	  samfällda	  rören.	  En	  medlem	  
föreslog	  att	  styrelsen	  ev	  bör	  upprätta	  en	  slags	  ansökan	  då	  man	  som	  
enskild	  husägare	  genom	  badrumsrenoveringar	  eller	  dräneringar	  kopplar	  
på	  egna	  rör	  på	  samfällda	  rör.	  Ansökan	  bör	  finnas	  dels	  så	  att	  styrelsen	  är	  
medveten	  om	  och	  när	  detta	  sker	  men	  också	  så	  att	  man	  kan	  se	  till	  att	  det	  
sker	  på	  rätt	  sätt.	  Nästa	  års	  styrelse	  uppdrogs	  titta	  på	  denna	  fråga.	  
	  

8. Revisionsberättelse	  
	  
Revisor	  Anders	  Ulriksson	  läste	  upp	  sin	  revisionsberättelse.	  Revisorn	  
godkände	  bokföringen,	  tillstyrkte	  att	  utgående	  behållning	  disponeras	  
enligt	  styrelsens	  förslag,	  samt	  tillstyrkte	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsens	  
ledamöter	  för	  2013/2014.	  
	  



9. Beslut	  om	  ansvarsfrihet	  från	  styrelsen	  
	  
Styrelsen	  beviljades	  ansvarsfrihet.	  
	  
	  

10. Fastställande	  av	  ersättning	  till	  styrelse	  och	  revisorer	  	  
	  
Oförändrad	  ersättning	  till	  förtroendevalda	  2014/2015.	  Fiberansvariges	  
uppgift	  är	  slutförd,	  så	  ingen	  ersättning	  utgår	  till	  denna	  post	  under	  
nästkommande	  verksamhetsår.	  
	  

11. Framställningar	  från	  styrelsen	  
	  
Inga	  framställningar	  från	  styrelsen.	  	  
	  

12. Motioner	  från	  medlemmar	  
	  
Sju	  motioner	  hade	  inkommit.	  Styrelsens	  förslag	  om	  bifallande/avslag	  
godtogs	  av	  stämman	  i	  samtliga	  fall	  med	  nedanstående	  tillägg.	  Stämman	  
beslutade	  att:	  
1. Björken	  i	  zon	  5	  skall	  tas	  bort.	  
2. 1-‐2	  lutande	  träd	  utanför	  kpv	  88	  skall	  tas	  bort.	  
3. Inget	  staket	  kan	  sättas	  upp	  i	  lekparkerna.	  
4. Nya	  buskar	  till	  zon	  6	  skall	  köpas	  in	  och	  planteras	  på	  vårstäddagen.	  	  
5. Inga	  nät	  kommer	  köpas	  in	  till	  sandlådor.	  Nästa	  års	  styrelse	  kommer	  

däremot	  se	  efter	  om	  det	  finns	  lämpliga	  doftpinnar	  (eller	  annat)	  med	  
avsikt	  att	  hålla	  katter	  borta,	  och	  i	  så	  fall	  införskaffa	  sådana	  (om	  de	  har	  
tillräcklig	  hållbarhet	  för	  ändamålet).	  

6. Ingen	  ny	  lekpark	  kommer	  anläggas	  i	  zon	  1/2.	  
7. Uppgradering	  av	  garageelen	  är	  för	  närvarande	  inte	  görbart.	  Men	  då	  

garagerenoveringarna	  planeras	  inom	  de	  närmaste	  åren	  bör	  frågan	  om	  
el	  åter	  tas	  upp.	  
	  

13. Verksamhetsplan	  för	  verksamhetsåret	  2014/2015	  
	  
Diskussioner	  fördes	  om	  den	  skrivelse	  i	  verksamhetsplanen	  styrelsen	  gjort	  
gällande	  att	  undersöka	  möjligheten	  att	  ta	  hit	  ett	  parkeringsbolag	  för	  att	  
komma	  tillrätta	  med	  felparkeringarna.	  Många	  synpunkter	  framfördes	  
gällande	  denna	  fråga.	  Diskussionen	  utmynnande	  i	  att:	  	  
Stämman	  kom	  överens	  om	  att	  styrelsen	  i	  första	  hand	  bör	  se	  till	  att	  
utryckningsfordon	  kör	  igenom	  vårt	  område	  för	  att	  identifiera	  de	  platser	  
bilar	  absolut	  inte	  får	  placera	  sig	  på.	  Parkeringsplatserna	  och	  de	  förbjudna	  
platserna	  behöver	  noggrant	  vara	  markerade,	  något	  som	  bör	  göras	  på	  
nästkommande	  städdag.	  Sedan	  kommer	  styrelse	  att	  arbeta	  både	  med	  att	  
genom	  hinder	  (dike,	  sten)	  blockera	  de	  av	  säkerhetsskäl	  förbjudna	  
parkeringarna,	  men	  också	  att	  upplysningsvis	  kontakta	  parkeringsbolag	  
och	  undersöka	  möjligheten	  att	  beivra	  felparkerare.	  	  
	  



GSV-‐ansvarig	  Gunnel	  Allard	  informerade	  om	  arbetet	  med	  
grannsamverkan.	  Vidare	  informerade	  styrelsen	  om	  att	  de	  kommer	  att	  
bjuda	  in	  en	  brandtekniker	  som	  skall	  informera	  om	  radhusbränder,	  vad	  
man	  kan	  göra	  för	  att	  undvika	  brand,	  eventuella	  skyldigheter	  som	  
radhusägare	  samt	  olika	  möjligheter	  för	  brandskydd.	  
	  
Stämman	  fattade	  beslut	  om	  att	  planen	  antas	  med	  ovanstående	  
förtydligande.	  
	  

14. Fastställande	  av	  årsavgift	  och	  tidpunkt	  för	  dess	  erläggande	  
	  
Mötets	  ordförande	  Lena	  Forsmark	  informerade	  om	  att	  årsavgiften	  för	  
2015	  liksom	  tidigare	  år	  skall	  betalas	  två	  gånger/år	  och	  ligger	  på	  3400	  kr	  
per	  betalningstillfälle.	  Dessa	  skall	  betalas	  senast	  28	  februari	  samt	  i	  31	  
augusti.	  
Denna	  årsavgift	  fastställdes	  av	  stämman.	  
	  

15. Fastställande	  av	  debiteringslängd	  för	  verksamhetsåret	  2014/2015	  
	  
Debiteringslängden	  fastställdes.	  	  
	  

16. 	  Fastställande	  av	  kostnadsbudget	  för	  verksamhetsåret	  2014/2015	  
	  
Kassör	  Jacob	  Pahlin	  gick	  kortfattat	  igenom	  ekonomin.	  Stämman	  godkände	  
och	  fastställde	  kostnadsbudgeten.	  Förslag	  om	  att	  även	  upprätta	  och	  
presentera	  en	  balansbudget	  (inför	  kommande	  stora	  kostnader	  t	  ex	  
garagerenovering)	  inkom.	  
	  

17. Val	  av	  styrelse	  för	  kommande	  verksamhetsår	  
	  
Ordförande	  (1	  år)	  –Linus	  Vive	  kpv	  182	  	  
Kassör	  (1	  år)	  –	  Jacob	  Pahlin	  kpv	  172	  
Ledamot	  –	  Andreas	  Rudin	  kpv	  188	  (nyval	  2	  år)	  
Ledamot	  –	  Jessi	  Gillberg	  kpv	  174	  (omval	  1	  år	  kvar)	  
Ledamot	  –	  Malin	  Forsberg-‐Helgesson	  kpv	  56	  (omval	  2	  år)	  
Suppleant	  –	  Gunnel	  Allard	  kpv	  186	  (2	  år)	  
Suppleant	  –	  Jonas	  Persson	  kpv	  148	  (2	  år)	  
	  
Valberedningens	  förslag	  antogs.	  

	  
18. 	  Val	  av	  revisor	  och	  revisorssuppleant	  

	  
Anders	  Ulriksson	  (kpv	  200)	  omvaldes	  till	  revisor	  och	  	  
Patryk	  Trautman	  (kpv	  152)	  omvaldes	  till	  revisorssuppleant	  

	  
19. 	  Val	  av	  ledamöter	  till	  valberedning,	  varav	  en	  utses	  till	  

sammankallande	  
	  
zon	  1:	  Sayhan	  Tezel	  kpv	  66	  



zon	  2:	  Niklas	  Forsmark	  Helmer	  kpv	  84	  	  
zon	  3:	  Mats	  Jansson	  kpv	  104	  
zon	  4:	  Martin	  Fredriksson	  kpv	  168	  	  
zon	  5:	  vakant	  
zon	  6:	  vakant	  
zon	  7:	  Peter	  Sandegren	  kpv	  142	  (sammankallande)	  

	  
20. 	  Övriga	  frågor	  

	  
Styrelsen	  informerade	  om	  att	  Fortums	  tekniker	  har	  upplyst	  om	  att	  de	  som	  
har	  placerat	  sin	  postlåda	  framför	  elskåpen	  bör	  vara	  beredda	  på	  att	  de	  
behöver	  trycka	  ned/montera	  ned	  den	  om	  elfel	  uppstår.	  De	  har	  bett	  
styrelsen	  informera	  sina	  medlemmar	  om	  att	  man	  bör	  flytta	  sin	  postlåda	  
så	  att	  tillgänglighet	  till	  elskåpen	  finns.	  

	  
Malin	  Helgesson	  efterfrågade	  åter	  frivilliga	  att	  renovera	  Koppargården.	  
Tre	  frivilliga	  anmälde	  sig;	  Magnus	  Allard-‐Johansson,	  Pär	  Himberg	  samt	  
Björn	  Glansk.	  Malin	  ger	  besked	  om	  när	  material	  är	  inköpt	  och	  
renoveringen	  kan	  starta	  och	  renoveringsgruppen	  rekryterar	  då	  fler	  
frivilliga.	  
	  

	  
21. Meddelande	  av	  plats	  där	  stämmoprotokollet	  hålls	  tillgängligt	  

	  
Stämmoprotokollet	  kommer	  att	  skickas	  ut	  i	  brevlådorna	  samt	  även	  finns	  
tillgängligt	  på	  hemsidan,	  senast	  två	  veckor	  efter	  stämmans	  avslutande.	  
	  

22. 	  Stämmans	  avslutande	  
	  
Ordförande	  tackade	  för	  mötet	  och	  förklarade	  stämman	  avslutad.	  

	  
	  
	  
	  
	  
Sara	  Vive	   	   Linus	  Vive	   	   	   Jonas	  Persson	  
Sekreterare	   	   Justeringsman	   	   Justeringsman	  
	  
	  


